
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    29      เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด เป
เปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 
ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค  
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

ห้างหุ่นส่วนจำกัด เปเปอร์ 
ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค  ราคาท่ีเสนอ 
7,490 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

1/2565 
26 ต.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษจิกายน  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30     เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการสง่เสริมสุขภาพ 11,588.50 11,588.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีบี อินดัสเทรี
ยล (ประเทศไทย) 
จำกัด   
ราคาท่ีเสนอ 
 11,588.50 

บริษัท ทีบี อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
11,588.50 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

2/2565 
2 พ.ย. 2564 

2 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

23,400.00 23,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.กิจการช่าง 
ราคาท่ีเสนอ 
 23,400.00 

ร้าน ส.กิจการช่าง  
ราคาท่ีเสนอ  
23,400.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

3/2565 
11 พ.ย. 2564 

3 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  เกษรมาลา
ราคาท่ีเสนอ 
 15,000.00 

นายสวัสด์ิ  เกษรมาลา
ราคาท่ีเสนอ  
15,000.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

4/2565 
15 พ.ย. 2564 

4 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

26,012.50 26,012.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์กรูู จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 
 26,012.50 

บริษัท วงศ์กรูู จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
26,012.50 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

5/2565 
15 พ.ย. 2564 

5 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญนพร  สุขเกิด
ราคาท่ีเสนอ 
 10,500.00 

นางเพ็ญนพร  สุขเกิด
ราคาท่ีเสนอ  
10,500.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

6/2565 
22 พ.ย. 2564 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษจิกายน  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30     เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

6 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

20,009.00 20,009.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางบัวทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 
 20,009.00 

บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
20,009.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

7/2565 
30 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

- ไม่มีการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม  

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    31    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการค้นหาคัดกรองเชงิรุก
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 
ในนักเรียนและครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

116,680.00 116,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดเครื่องเขียน
ราคาท่ีเสนอ 
 116,680.00 

ร้านอ๊อดเครื่องเขียน 
ราคาท่ีเสนอ  
116,680.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

8/2565 
18 ม.ค.  2565 

2 โครงการในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 2565 

94,519.00 94,519.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางบัวทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 
 94,519.00 

บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
94,519.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

9/2565 
19 ม.ค.  2565 

3 โครงการสง่เสริมสุขภาพด้วยการ
ออกกำลังกาย 

15,900.00 15,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดเครื่องเขียน
ราคาท่ีเสนอ 
 15,900.00 

ร้านอ๊อดเครื่องเขียน 
ราคาท่ีเสนอ  
15,900.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

10/2565 
27 ม.ค.  2565 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ ์

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    28    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด เป
เปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 
ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค  
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

ห้างหุ่นส่วนจำกัด เปเปอร์ 
ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค  ราคาท่ีเสนอ 
7,490 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

11/2565 
25  ก.พ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    31    เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการเสริมสุขภาพ 24,990.00 24,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดเครื่องเขียน
ราคาท่ีเสนอ 
24,990.00 

ร้านอ๊อดเครื่องเขียน 
ราคาท่ีเสนอ  
24,990.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

12/2565 
1  มี.ค. 2565 

2 โครงการชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2565  กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมพระนครเหนือ 

488,000.00 488,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดเครื่องเขียน
ราคาท่ีเสนอ 
 488,000.00 

ร้านอ๊อดเครื่องเขียน 
ราคาท่ีเสนอ  
488,000.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

13/2565 
23  มี.ค. 2565 

3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

109,284.30 109,284.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางบัวทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 
 109,284.30 

บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
109,284.30 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

14/2565 
28  มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30    เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

 

- ไม่มีการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

- ไม่มีการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    30    เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และความปลอดภัย 

30,654.00 30,654.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร ปรีชาพูด
ราคาท่ีเสนอ 
30,654.00 

นายสุนทร ปรีชาพูด 
ราคาท่ีเสนอ  
30,654.00 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

15/2565 
2  มิ.ย. 2565 

2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

5,201.55 5,201.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางบัวทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ 
 5,201.55 

บริษัท บางบัวทองศึกษา
ภัณฑ์ จำกัด  
ราคาท่ีเสนอ  
5,201.55 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

16/2565 
13 มิ.ย. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่   27    เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

- ไม่มีการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



ดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 

ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

วันที่    31    เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานธุรการ 

7,490 7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด เป
เปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ 
ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค  
ราคาท่ีเสนอ 7,490 

ห้างหุ่นส่วนจำกัด เปเปอร์ 
ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล 
เน็ทเวิร์ค  ราคาท่ีเสนอ 
7,490 

สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

17/2565 
2  ส.ค 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 


